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اخير از مسعود شجاعي كه تخصص اصلياش بازيسازي و گرداندن
كار تيمش از خط مياني نيست براي انجام اين امور سود جسته اما در
آسيا حتي بدون اين عناصر هم ميتوان تكگلهاي موردنظر براي
پيروزي را زد حال آن كه در سطح جهان چنين ادوات و ابزاري كافي
نيست و بايد اصول حمله بسيار دقيقتر و وسيعتر به اجرا در آيد و
اكتفاي صرف به چند حمله عاقبت ندارد زيرا زير فشار طاقتفرساي
تهاجمي رقبا تيم دفاعكننده فرسوده و مرتكب اشتباهات بزرگي
خواهد شد .ميتوان شعار داد و بر پايه آن يك دور نهايي موفقيتآميز
را براي ايران به تصوير كشيد اما ميدانهاي بزرگ شهامتي بزرگ
ميخواهد و اين عنصري است كه در تيم كارلوس كيروش در بازي
رو به سمت جلو مشاهده نميشود .اين تيمي است كه انگار آن را با
زنجير به جايي بستهاند تا مبادا بيش ازحد به سمت جلو برود حال
آن كه آرزوهاي بزرگ همان جلوها و فقط در افق بلند روشن پيشرو
جلبنظر ميكند.

طراحي و برنامهريزي نياز تيم ملي است

احمد ميرزائيان

تيم ملي براي نخستين بار و با قدرت به جام جهاني صعود كرد و بر
خالف گذشته به اما و اگرهاي حضور در بزرگترين گردهمايي فوتبال
پايان داد.
جشن و شادماني هواداران و عالقمندان فوتبال رهآورد اين صعود و
شيريني بود ،اما نبايد به اين توفيق اوليه دلخوش كرد .بايد هوشيار
بود و با طراحي و برنامهريزي به سازماندهي و ارتقا در سطح فني تيم
ملي پرداخت .كيروش در نشست چند ساعته با مهدي تاج برنامه
كامل تيم ملي را به فدراسيون ارائه كرده است .در اين زمينه بايد
شروع مسابقات ليگ برتر و برنامههاي مقطعي سفرهاي تيم ملي و
مسابقات تداركاتي را با رقابتهاي داخلي هماهنگ كرد.
نبايد اجازه داد مانند گذشته تنش بين مربيان باشگاهي و كيروش

باال بگيرد .خوشبختانه وزير محترم ورزش رسماً اعالم كرد كه با تمام
توان از تيم ملي و برنامههاي تداركاتي مورد نظر براي ايران حمايت
خواهد نمود .در همين راستا مالقات بازيكنان و كادر مربيان و مديران
فوتبال ايران با رياست محترم جمهوري در مقطعي مناسب برگزار
شد تا همه چيز براساس حمايت عملي و پشتيباني لجستيكي از تيم
ملي صورت گيرد .بايد از همين لحظه درصدد فراهم نمودن بازيهاي
تداركاتي مناسب با تيمهاي مطرح اروپايي و آمريكايي و حتي
آفريقايي در روزهاي فيفا دي بود و آن را در تقويم ساليانه گنجاند و...
از لحاظ فني و ساختار تيمي هم كيروش تفكر خوبي دارد .تيم ما
نظم و تاكتيك مناسبي دارد و در همه حال درصدد سروشكل دادن
به تفكرات مربي در زمين است .بايد با مرور تمرينات و ارتقاء سطح
آمادگي جسماني و تاكتيكپذيري بازيكنان به هماهنگي و انسجام
گروهي رسيد.
تيم ما در فاز تهاجمي ،عناصر تأثيرگذار خود را شناخته و به روشهاي
رخنه براليههاي دفاعي حريفان آگاه شده است .اين موضوع به ويژه
در ديدار با ازبكستان آشكار شد و تداوم حمالت و تنوع در شيوههاي
تهاجمي نشان از ديد وسيع كادر مربيان و انتقال اين ديدگاه به
بازيكنان درون زمين دارد.
رويكرد كيروش به تحول و جوانگرايي و باال بردن تحرك و قدرت
دوندگي يك اصل مهم است كه با استفاده از جوانان مستعد محقق
ميشود.
اگر چه در خطوط دفاع و حمله عناصر اصلي را شناخته و در درون
دروازه هم عالوه بر بيرانوند از چند چهره دروازهبان چابك و باانگيزه
بهره ميبريم ،اما نوع جابجاييهاي بازيكنان توسط مربي نشان
ميدهد كه در مركز ميدان و فرماندهي بازي هنوز به هماهنگي
مورد نياز نرسيدهايم .بعد از كنار گذاشتن جواد نكونام و آندو
تيموريان ،حاال بايد به سعيد عزتاللهي و علي كريمي به عنوان دو
عنصر تأثيرگذار ،جوان و با فيزيك جسماني مناسب تكيه كرد .آنها
عليرغم جواني و پويايي ،بايد قدري هماهنگتر و با شناخت بيشتر،
توان و ظرفيت خود را در مركز ميدان به كار بگيرند دركنار آنها هم
اميد ابراهيمي و احسان حاج صفي بارها به بازي گرفته شدهاند ،اما
به سبب ميانگين سني و قدي از سطح بازي عزت اللهي و كريمي
فاصله گرفتهاند.
كار خوب ديگر كيروش ،مكملسازي و قرار دادن زوجهاي مناسب
در تمام مقاطع است .در خط حمله آزمون و طارمي و در جناح راست
رضائيان و جهانبخش به كار گمارده شدهاند .در عمق دفاع در دو بازي
گذشته از زوج منتظري و پورعلي گنجي استفاده شد و در ديدار با
ازبكستان از جالل حسيني و پورعلي گنجي بهره گرفتيم .در جناح
چپ ميالد محمدي و مسعود شجاعي قرار دارند و در مقاطعي از زوج
محمدي و وحيد اميري استفاده ميكنيم .ضمن آنكه اشكان دژاگه را
هم داريم به هر حال با اين نفرات و شناخت نفرات برتر در مسابقات
ليگ برتر ميتوان با تيمي شكيل و هماهنگ در روسيه حضور يافت و
با تداركي اصولي در تقابل با بزرگان فوتبال جهان به صعود انديشيد و
جايگاهي مناسب براي فوتبال ايران يافت.

افزایش انتظارات و توقعات مردم
همه از تیم ملی صعود می خواهند

محمد کاظمی
تیم ملی کشورمان در یک شب رویایی و در فاصله دو هفته مانده به
پایان مرحله مقدماتی جام جهانی  2018در منطقه آسیا با غلبه بر
ازبکستان صعود خود را به دور نهایی قطعی کرد و برای اولین بار در
تاریخ ،برای دومین دوره متوالی مسافر جام جهانی شد.
تالش های کارلوس کی روش طی سال های اخیر در این شب رویایی
به ثمر نشست و اکنون جامعه فوتبال توقع دارد نمایش تیم ما در
مسکو به مرتب بهتر از  4سال پیش باشد.
از امروز حدود یک سال تا آغاز جام جهانی  2018فرصت است و برای
موفقیت در مسکو حتی یک روز را هم نباید بیهوده هدر داد .هماهنگی
کامل با سازمان لیگ در راه برگزاری رقابت های لیگ برتر ،فراهم
آوردن امکاناتی که مدنظر کی روش است ،درنظر گرفتن اردوهای
تدارکاتی مورد نیاز سرمربی تیم ملی و فراهم کردن شرایط برگزاری
حداقل  20بازی تدارکاتی می تواند زمینه ساز موفقیت تیم کشورمان
در روسیه بوده و زمینه الزم را برای اولین صعود ملی پوشان ایرانی از
گروه خود را ایجاد کند.
حاال با دومین صعود پیاپی به جام جهانی انتظارات مردم از تیم ملی
افزایش یافته و طبیعتا دیگر کسی به کسب حداقل یک یا حداکثر 3
امتیاز رضایت نمی دهد و فدراسیون فوتبال با همراهی وزارت ورزش و
جوانان باید تمام قد برای جلب نظر مردم تالش کرده و امکانات مدنظر
کی روش را فراهم کند.

یک یادداشت حداقلی پیرامون یک
خواسته حداکثری

هومن جعفری

صعود تیم ملی به مسابقات جام جهانی روسیه پایان کار نیست.
در حقیقت ماموریت اصلی کارلوس کی روش از اینجا آغاز می
شود .از جایی که تیم ملی باید به چیزی فراتر از سه بازی بیندیشد
و به این فکر کند که چگونه به مرحله حذفی صعود کند .صعود به
مرحله حذفی هم پایان کار نیست چرا که تیم ملی ایران و دیگر
تیم های حاضر در مسابقات باید برای «نهایت صعود ممکن»
تالش کنند .این نهایت صعود ممکن را هم عواملی غیر از تیم ملی
ایران مشخص می سازند.
نخستین چیزی که تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات جام
جهانی نیاز دارد این است که از اختراع مجدد چرخ خودداری کند!
ما تا امروز سه بار به جام جهانی رفته ایم و می دانیم باید چگونه
تدارکات الزم برای حضور در این مسابقات را فراهم کنیم.دوباره
نیاز نداریم که عده ای آماتور را بیاوریم و از آنها بخواهیم که کار
را برنامه ریزی کنند .کمیته ای تشکیل بدهیم که نمایندگانی از
وزارت امورخارجه و همچنین بانک مرکزی در آن حضور یابند تا
دغدغه های ویزایی و بودجه ای تیم ملی را برطرف سازند .از پول
کالنی که فیفا به تیم ملی اختصاص داده  ،خرج کنیم تا هم برای
کمپ تیم ملی برج و باروهای تازه ای بسازیم و هم پای چند کشور
صاحب فوتبال را به ایران باز کنیم .با حریفانی از قاره های مختلف
بازی کنیم .تیم ملی نیازمند بازی با تیم های اروپایی و آمریکای
التین است .با هر تیمی که جزو سی کشور اول دنیا در رنکینگ
فیفاست بازی کنیم .فیفا دی ها را از حاال در ذهن داشته باشیم و از
همه مهمتر اینکه بزرگترین بمب ساعتی مانع از موفقیت را همین
حاال از کار بیندازیم.بمب تقابل برنامه های لیگ و تیم ملی را! بمب
دعواهای مربیان لیگ با مربیان تیم ملی را .برای موفقیت به وحدتی
نیاز داریم که معموال در فوتبال ایران یافت نمی شود مگر خیلی دور
و خیلی تصنعی!
ببخشید این یادداشت خیلی کوتاه شد.برای مساله ای به این بزرگی
در فضایی به این کوچکی بهتر نمی شود نسخه پیچید!

چرا از صعود تیم ملی نگرانم؟!

مهدی زارعی

تیم ایران مقتدرانه تر از همیشه به جام جهانی صعود کرد .در چنین
شرایطی می توان مرتبا ساختار دفاعی ایران را آنالیز کرد ،از کلین
شیت های پیاپی گفت و این که چقدر بهتر از گذشته ظاهر شده ایم.
اما راستش این که وقتی به اتفاقات رخ داده در فوتبال کشورمان در
ادوار قبل انتخابی جام جهانی فکر می کنم ،به شدت دچار نگرانی
می شوم .الزم نیست حتما حافظه فوتبالی خوبی داشته باشیم تا
بترسیم .دیدن اتفاقاتی که بر والیبال ایران در این سالها رخ داده
است نیز انسان را ناامید می کند .یادم می آید یکی از کارشناسان
والیبال تلویزیون در دوران اوج والیبال ایران با مربیگری خولیو
والسکو می گفت :والسکو مربی خیلی بزرگی برای ایران نبوده است
زیرا ما بهترین های والیبال دنیا را داریم .اما والسکو رفت و پس از
او سه مربی پیاپی آمدند و آن بهترین ها را در اختیار گرفتند .پس
چرا هرگز آن مربیان نتوانستند روزهای درخشان والسکو را تکرار
کنند؟
حاال که به جام جهانی رسیده ایم به گذشته فکر می کنم .مگر در
زمان برانکو هم دومین تیم صعود کننده به جام جهانی نبوده ایم؟
یک سال تا جام جهانی حتی نتوانستیم یک حریف مناسب برای
تیم ملی پیدا کنیم .آن هم در دوران رییسی که حداقل خودش
معتقد بود بهترین و موفق ترین و پردرآمدترین رییس فوتبال در
ایران بوده است...
حاال باز هم به جام جهانی رسیده ایم اما مگر می شود فراموش کرد
که کی روش چندین بار به خاطر عدم همکاری باشگاهها قهر کرد
و استعفا نمود؟ مگر می توان فراموش کرد که کی روش گفت با این
شرایط هرگز نمی توان اهداف بلندپروازانه داشت؟
آیا با صعود تیم ملی همه این ها فراموش شده است؟
راستی جام ملت های آسیا هم اندکی بعد از جام جهانی است و هر
گونه تدارکات برای جام جهانی به منزله آماده سازی برای جام ملت
هاست .نکند که مسوولین ما باز هم جوگیر شوند و پس از جام جهانی
بگویند کی روش انتظارات ما را برآورده نکرد و باید عذرخواهی کند؟
راستی آیا هرگز فکر کرده ایم که فوتبال ما بعد از کی روش به
کجا می رود؟ آیا قرار است فوتبال هم مثل والیبال شود؟ والیبالی
بدون والسکو؟!
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